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“िी आजपर्यंि पाहिलेल्र्यापैकी िा सवााि िोठा, 
जाड आणि संुदर सुरवंट आिे,” टेरी म्ििाली. 
आणि िेव्िापासून आिापर्यंि टेरी एक
लेपपडोप्टेररस्ट (फुलपाखरे आणि पिंग र्यांचा
अभ्र्यास करिारी) िोिी.
टेरीला िाहिि नव्ििं एवढे सगळे सुरवंट गोळा

केल्र्यानंिर पुढे कार्य िोईल. फक्ि बेंनीलाच िाहिि
िोिं पुढे कार्य िोईल, परंिु त्र्याने सांचगिलं नव्ििं. 
टेरीला स्विःलाच िे शोधावं लागेल, िो म्ििाला. 
आणि टेरीने स्विःच िे शोधलं िोिं, वाचकांनािी िे
कळेल जेव्िा िे मिल्लीसेन्ट सेल्सिच “पिंगाचे
जीवनचक्र” - सुरवंट िे कोश, कोश िे पिंग, पिंग
िे अंडे आणि पुन्िा सुरवंट िे विान वाचिील.
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अथक पररश्रि करून 
सुरवंट आणि कोश गोळा
करिाऱ्र्या टेरी वोल्फसन
ला सिपपाि.





टेरी पळिच घराि गेली. 
“िला एक सुरवंट सापडला आिे,” टेरी ओरडली.
“िो का?” तिची आई म्ििाली.
“िू कार्य करिार आिे त्र्याचं?” 
“िाझ्र्याकडचे ठेविार आिे,” टेरी म्ििाली.
“कुठे?” तिची आई म्ििाली.
“एका काचचे्र्या बरिीिध्र्ये,” टेरी म्ििाली.



टेरीच्र्या आईने तिला एक बरिी हदली.
टेरीने सुरवंटाला त्र्या बरिीि ठेवलं.
तिने सुरवंटाकडे पाहिलं.
ककिी िोठा आणि जाड िोिा िो!
त्र्याचा रंग हिरवा िोिा.

त्र्याच्र्या पाठीवरच्र्या भागावर पपवळे आणि नारंगी उंचवटे
िोिे.
आणि पाठीखालच्र्या बाजूला तनळे उंचवटे आणि हठपके िोिे.
“िी आत्तापर्यंि बतघिलेल्र्यापैकी सवााि िोठा, जाड आणि
सुंदर सुरवंट आिे िा,” टेरी म्ििाली.



सुरवंटाने िालचाल करार्यला सुरु केली.
“िा सुरवंट बािेर र्येईल,” टेरी म्ििाली.
“िे घे झाकि,” टेरीची आई म्ििाली.
टेरीने बरिीला झाकि लावलं.

“र्या सुरवंटाला भूक लागेल ना.
िी त्र्याला कार्य खार्यला घालू?” टेरी म्ििाली.



“िुला िो कुठे सापडला?” तिची आई म्ििाली.
“सफरचंदाच्र्या झाडावर,” टेरी म्ििाली.
“िर िग सफरचंदाची कािी पाने बरिीि आिनू
टाक त्र्याला खार्यला,” तिची आई म्ििाली.
टेरीने सफरचंदाच्र्या झाडावरून कािी पाने आिली.
तिने िी बरिीि टाकली.
नंिर तिने बरिी िािाि घेिली आणि िी पळि

घराबािेर गेली.



तिला तिचा मित्र बेंनी हदसला.
“बेंनी,” टेरी ओरडली.
“िाझ्र्याकडचा सुरवंट पिा!”
“वा,” बेंनी म्ििाला,
“सगळर्यांना िाहिि आिे की र्या बरिीच्र्या
झाकिाला तिदे्र पाडावे लागिील.
सुरवंट िवमेशवार्य कसा जगू शकेल.”



टेरी रडि रडि घरी गेली.
“आई,” िी ओरडली,
“िाझा सुरवंट िवमेशवार्य कसा जगू शकेल?
र्या झाकिाला कािी तिदे्र पाड.



सगळर्यांना िाहिि आिे की झाकिाला तिदे्र
पाडावे लागिील.”
“िलािी नव्ििं िाहिि िे,” तिची आई म्ििाली.
आणि तिने एक एक करून झाकिाला सिा तिदे्र
केले.



दसुऱ्र्या हदवशी टेरीने बरिीिध्र्ये पाहिलं.
तिने टाकलेली पाने जवळजवळ संपली िोिी.
“िा सुरवंट खाऊ शकिो!” िी म्ििाली.
“िी आिखी पाने आिेल.”
रोज टेरी जास्िीि जास्ि सफरचंदाची पाने
बरिीि आिून टाकार्यची.
“िला वाटिंर्य िा सुरवंट हदवसेंहदवस जास्िच
िोठा आणि जाड िोि चालला आिे,” टेरी तिच्र्या
आईला म्ििाली.





टेरीला आिखी जास्ि सुरवंट िवे िोिे.
जेव्िा जेव्िा िी पाने आिार्यला जार्यची िेव्िा
प्रत्र्येक वळेी िी सुरवंट शोधार्यची.
एके हदवशी तिला आिखी एक हिरवा सुरवंट
सापडला.
त्र्याच्र्या पाठीवर नारंगी आणि पपवळे उंचवटे
िोिे.



त्र्याच्र्या खालच्र्या बाजूला तनळे उंचवटे आणि हठपके
िोिे.
िो पहिल्र्या सुरवंटासारखाच हदसि िोिा.
दसुऱ्र्या हदवशी तिला आिखी एक सुरवंट सापडला.
िोसुद्धा िसाच हदसि िोिा.
आिा टेरीकडे िीन सुरवंट िोिे.



तिने प्रत्र्येक सुरवंटाला बरिीि ठेवले.
नंिर तिने प्रत्र्येक बरिीवर नंबर टाकले.
“सुरवंट १,” “सुरवंट २,” “सुरवंट ३.”
प्रत्र्येक हदवशी िी बरिीिील खराब पाने काढून
टाकार्यची, बरिी स्वच्ि करार्यची आणि त्र्याि
नवीन सफरचंदाची पाने आिून टाकार्यची.



एके हदवशी टेरी तिच्र्या आईला म्ििाली,
“िाझा पहिला सुरवंट आिा कािीच खाि
नािी.”
“कदाचचि त्र्याने पुरेसं खाल्लं असेल,” तिची
आई म्ििाली.
टेरीने बरिीिील पाने काढून टाकली.
नंिर तिने पाहिलं की िो सुरवंट एका
काटकीला चचकटलेला िोिा.
िो इकडून तिकडून कफरि िोिा.
त्र्याच्र्या िोंडािून रेशीि बािेर रे्यि िोिे.
“चित्काररकच आिे िे,” टेरी म्ििाली. 
“िी र्याआधी असं कधीच पाहिलं नव्िि.ं”
टेरी पिािच राहिली.
िो िेलकावे खाि िोिा, वाकि िोिा.
सुरवंट सारखा िालचाल करि िोिा.



त्र्याच्र्या िोंडािून आिखी जास्ि रेशीि
बािेर र्येि िोिं.
टेरीने तिच्र्या आईला बोलावलं.
“अरे,” तिची आई म्ििाली.
“िुझा सुरवंट िर कोश बनवि आिे!”
“कोश!” टेरी म्ििाली.
“कोश म्ििजे कार्य?”
“िे एक रेशीिच घर असिं जे सुरवंट
स्विःसाठी बनविाि.
टेरी िी र्याबद्दल वाचलं िोिं, पि िी
सुरवंटाला कोश बनविाना कधीिी
पाहिलं नव्ििं.”
“का नािी?” टेरीने पवचारलं.



“कारि िी कधीिी सुरवंटाला पकडून
िाझ्र्याकडे ठेवलं नव्ििं जस िू ठेवलं
आिे,” तिची आई म्ििाली.



टेरीची शाळेि जाण्र्याची वळे झाली िोिी.
“िला िाझ्र्या सुरवंटाला सोडून जार्यचं नािी.
िी त्र्याला िाझ्र्यासोबि नेऊ का?” टेरीने
पवचारलं. 
“नक्कीच,” तिची आई म्ििाली.
टेरी िी बरिी घेऊन शाळेि गेली.
“िुझ्र्याकडे असलेल्र्या बरिीिध्र्ये कार्य
आिे?” तिच्र्या हटचरने पवचारलं.
“एक सुरवंट कोश बनवि आिे,” टेरी
म्ििाली.



“खरंच,” टीचर म्ििाल्र्या.  
“िी र्याआधी िे कधीिी पाहिलं नव्ििं.”
“िुम्िी सुद्धा पाहिलं नव्ििं!” टेरी
म्ििाली.
“कदाचचि आपल्र्यापैकी खूप लोकांनी िे
आधी पाहिलं नसेल,” टीचर म्ििाल्र्या.
त्र्यांनी सुरवंटाकडे पाहिलं.
नंिर वगाािील सवा िुलांनी एक एक करून
िो सुरवंट पहिला.





बेंनी पि वगााि िोिा.
“िी िे आधीिी पाहिलं आिे,” िो टीचरला
म्ििाला. 
“िान, आिा िू पुन्िा पािू शकिोस.” टीचर
म्ििाल्र्या.
“झाकिाला जर तिदे्र केले नसिे िर िा सुरवंट
कोश बनवू शकला नसिा,” बेंनी टेरीला म्ििाला.
“िला िाहिि आिे,” टेरी म्ििाली.
“िला खात्री आिे की िुला िाहिि नािी र्यानंिर
कार्य घडिार,” बेंनी म्ििाला.
“नािी,” टेरी म्ििाली. 
“नंिर कार्य िोिार?”
“िूच शोध,” बेंनी म्ििाला.



िी बरिी हदवसभर टेरीच्र्या बाकावर िोिी.
घरी जार्यच्र्या आधी पुन्िा एकदा सवाानी
सुरवंटाला पाहिल.ं
आिा बरिीि एक पािळ रेशीिचा िंबूच िर्यार
झाला िोिा.
त्र्याच्र्या आििध्र्ये सुरवंट अजूनिी िालचाल
करि िोिा.



त्र्या रात्री टेरीने िो कोश तिच्र्या वडडलांना
दाखवला.
“िू आिा सुरवंटाला अजजबाि पािू शकि नािी
पि िला वाटिंर्य िो आििध्र्ये िालचाल करि
आिे.
िला वाटिंर्य िो आििधल्र्या मभिंी आिखी
जाड जाड बनवि आिे.”
“कदाचचि असेिी असेल,” तिचे वडील म्ििले.
“र्यानंिर कार्य िॊईल?” टेरीने पवचारलं.
“खूप वळे कािीच िोिार नािी,” िे म्ििाले.



परंिु टेरीसाठी खूप कािी गोष्टी घडल्र्या िोत्र्या.
एक एक करून सवा सुरवंटांनी खािं थाबंवलं
िोिं.
एक एक करून सवांनी रेशीिचा कोश करार्यला
सुरवाि केली िोिी.
लवकरच टेरीकडे िीन कोश झाले िोिे.
“आिा आपि कार्य करार्यच?ं” तिने तिच्र्या
आईला पवचारलं.



“आपि शोधून काढू,” तिची आई म्ििाली.
टेरी आणि तिची आई वाचनालर्याि गेल्र्या.
जेव्िा त्र्या घरी आल्र्या िेव्िा त्र्यानंा िाहिि
झालं िोिं की आिा कार्य करार्यचं.
त्र्यांना एक जुना कफश टॅंक सापडला.
त्र्यांनी त्र्याच्र्या िळाशी वाळू टाकली.
नंिर एक एक करून त्र्यांनी प्रत्र्येक कोश
टँकिध्र्ये ठेवला.



नंिर त्र्यांनी टॅंकवर एक झाकि ठेवलं.
“टेरी आिा िुला एकच काि करार्यचं आिे
की, आठवड्र्यािून एकदा िी वाळू ओली
करार्यची. त्र्यािुळे कोश वाळण्र्यापासून
वाचिील,” तिची आई म्ििाली.
“कार्य िोईल त्र्यांचं?” टेरीने पवचारल.ं
“आपि थोडं थांबू आणि िग बघू कार्य िोिं
ि,े” तिची आई म्ििाली.
त्र्यांनी िो टॅंक थंड हठकािी ठेवला.
टेरी दर सोिवारी शाळेि जार्यच्र्या आधी
वाळू ओली करार्यची.
जर िी पवसरली िर तिची आई तिला
आठवि करून द्र्यार्यची.



आणि संपूिा हिवाळाभर िी आठव्र्यािनू एकदा
वाळू ओली करि िोिी.
एपप्रल िहिन्र्याि एका सोिवारी टेरी टॅंक िध्र्ये
पािी टाकण्र्यासाठी गेली िोिी.
एक संुदर पिंग (फुलपाखरू) काटकीवर
बसलेलं िोिं.
“अरे, िी िर र्याला कधीच इकडे ठेवलं
नव्ििं,” टेरी म्ििाली.



तिने आईला बोलावल.ं
“िे कुठून आलं?” तिने पवचारलं.
“र्या टॅंकिध्र्ये िर बािेरून कािीच जाऊ शकि
नव्िि.ं
िा पिंग नक्कीच र्याच्र्या आििधूनच आला
असिार.”
“बघ जरा कुठल्र्या एखाद्र्या कोशाला तिद्र पडलं
आिे का?” तिची आई म्ििाली.
टेरीने टॅंकिध्र्ये िाि घािला.
तिने प्रत्र्येक कोश िािाि घेऊन पहिला.



“िला वाटिं र्याला एक तिद्र आिे,” िी
म्ििाली.
तिने िो कोश टँकिधून बािेर काढला.
“िाझं िोटं बोट सिज त्र्या तिद्रािध्र्ये जाऊ
शकिं,” िी म्ििाली.
“िे िेच तिद्र आिे, ज्र्यािून िो पिंग बािेर
आलेला आिे.”
“िुला िाहिि िोिं का असं िोईल?” तिने
तिच्र्या आईला पवचारले.
“िो, िला िाहिि िोिं.” 
“पि िी र्याला असं बािेर र्येिाना कधीिी
पाहिलं नव्ििं,” तिची आई म्ििाली.
“बरं, पि र्यालािी आपि बािेर र्येिाना नािी
पाहिलं.
पि िला िाहिि आिे िो पिंग र्या कोशािूनच
बािेर आलेला आिे,” टेरी म्ििाली.





टेरी शांि बसली िोिी.
िो पिंगसुद्धा शांि बसला िोिा. 
तिने पिंगाकडे पाहिलं.
िे खूप चित्काररक िोिं.
एका सुरवंटाने िो कोश बनवला िोिा.
तिने स्विःच्र्या डोळर्यांनी िो पहिलेला िोिा.
परंिु सुरवंट त्र्या कोशािून बािेर आला नव्ििा,
िर एक पिंग बािेर आला िोिा.



िला आश्चर्या वाटिंर्य.”
“खरंच िला आश्चर्या वाटिंर्य की िे कसं
घडू शकिं?” िी म्ििाली.
“गोष्टी बदलिाि जेव्िा त्र्यांची वाढ
िोिे.”
“जेव्िा िुझी वाढ झाली िेव्िा
िुझ्र्यािसुद्धा बदल झाला,” तिची आई
म्ििाली.
“पि इिका जास्ि नािी,” टेरी म्ििाली.
“जेव्िा िाझी वाढ झाली िेव्िा िाझ्र्याि
जर इिका बदल झाला असिा िर िाझं
रूपांिर एका पंख असलेल्र्या पक्षािध्र्ये
झालं असिं.”
“बरं, िू त्र्याप्रिािे नािी िोऊ शकि,” 
तिची आई म्ििाली.





टेरीला वाटि िोिं तिचे सुरवंट िे जगािील सवााि
संुदर गोष्ट िोिी.
पि पिंग! िे िर आिखीच जास्ि संुदर िोिे.
त्र्याला लाल आणि पांढऱ्र्या कडा असलेले िपककरी
रंगाचे िोठे पंख िोिे.
त्र्या पंखांवर चार िोठे पांढरे हठपके िोिे.



बिुिेक हदवस पिंग शांिच िोिा.
परंिु रात्री त्र्याच्र्या िोठ्र्या पंखांची िालचाल
झाली िोिी.
टॅंकच्र्या आििध्र्ये पिंग थोडासा उडाला िोिा.
“चल आपि त्र्याला बािेर जाऊ देऊ,” टेरी
म्ििाली.
“बरं,” तिची आई म्ििाली.
तिने टॅंकवरच झाकि काढून घेिलं.
लवकरच िोठ्र्या पिंगाने पंख िालवले आणि
िो प्रकाशाच्र्या हदशलेा उडाला.



दसुऱ्र्या हदवशी टेरीने खोलीिध्र्ये सगळीकडे
त्र्याला शोधलं. 
पिंग कुठे िोिा?
िो पवजेच्र्या हदव्र्यावर नव्ििा.
िो फरशीवर पि नव्ििा.
तिने सोफा आणि खुच्र्यांवर पाहिलं.

पिंग उडून गेलेला िोिा. 





तिने उघडी असलेली णखडकी पहिली.
“कळालं, पिंग नक्कीच बािेर उडि
असिार.” 
“आई, िला दसुरा पिंग कोशािून बािेर
आलेला पाहिजे,” टेरी म्ििाली.
“जेव्िा िे िर्यार असिील िेव्िाच िे बािेर
र्येिील,” तिची आई म्ििाली.
“िलासुद्धा िर्यार रािावं लागेल, 
र्या वळेी िला त्र्याला बािेर र्येिाना पािार्यचं
आिे,” टेरी म्ििाली.
“बरं, आपि प्रर्यत्न करू,” तिची आई
म्ििाली.





चार हदवस तनघून गेले, परंिु कािीच घडलं
नव्ििं.
जेव्िा टेरी शाळेि असार्यची िेव्िा तिची
आई लक्ष ठेवार्यची.
शतनवारी टेरीला बथाडे पाटीला जार्यचं िोिं.

टेरीच्र्या आईला खरेदीसाठी जार्यचं िोिं.
टेरीच्र्या वडडलांना कार नीट करार्यला जार्यचं
िोिं.
“िला िे कोश पाटीिध्र्ये घेऊन जावे
लागिील,” टेरी म्ििाली.



“बरं, िी प्लॅजस्टकची पपशवी घे, र्याच्र्यािध्र्ये ने
त्र्यांना,” टेरीची आई म्ििाली.
टेरीने कोश पपशवीिध्र्ये ठेवल.े



जेव्िा िी पाटीिध्र्ये गेली िेव्िा तिने िी पपशवी
प्लेटच्र्या िागे ठेवली.
“कोित्र्यािी क्षिी िो पिंग बािेर र्येऊ शकिो,” 
टेरीने तिच्र्या मित्रांना सांचगिलं.
“जर िो बािेर आला िर आपि त्र्याच्र्यासाठी िैप्पी
बथाडचे गािं म्ििू शकिो.”



“िा िा!” बेंनी म्ििाला.
“सवांना िाहिि आिे की पिंग िे त्र्यांच्र्या कोशािून
रात्रीच बािेर र्येिाि.” 
“िा िा, िुला वाटिं िुला सगळं िाहिि आिे,” टेरी
म्ििाली.



परंिु त्र्या रात्री टेरीने तिच्र्या आई आणि वडडलांना
सांचगिलं बेंनी कार्य म्ििाला िे.
“िी सोिवारी प्राणिसंग्रिालर्याि फोन करेल,” तिची
आई म्ििाली.



सोिवारी टेरीच्र्या आईने प्राणिसंग्रिालर्याि
फोन केला.
“िो,” फोन िधून आवाज आला, “पिंग
त्र्यांच्र्या कोशािून सािान्र्यिः रात्रीच बािेर
र्येिाि.”
“बरं,” टेरीची आई म्ििाली, “आपल्र्याला
र्याच्र्यावर लक्ष ठेवावं लागेल. टेरी िू
झोपार्यला जाण्र्याच्र्या आधी कोशाकडे पािून
जा.
िी झोपार्यला जाईपर्यंि लक्ष ठेवील.
िुझे बाबा कोशाकडे पािण्र्यासाठी रात्री एकदा
उठिील.
आणि टेरी िू पुन्िा सकाळी पािशील.”



िंगळवार, बुधवार आणि गुरुवारीिी तनघून
गेला.
कािीच घडलं नािी.
शुक्रवारी रात्री टेरी म्ििाली, “िी आिा
कोशाला गुड नाईट म्ििून जाईल.”
िी कोश पािण्र्यासाठी खाली वाकली.
िीच डोकं एकदि जोराि वरिी आलं.



िी कसलािरी आवाज ऐकला,” िी म्ििाली.
“शवेटी कािीिरी घडिार आिे कदाचचि,” तिचे वडील
म्ििाले.
“कािी झालं िर आम्िी िुला बोलावू टेरी,” तिची
आई म्ििाली.



त्र्यानंिर टेरीच्र्या आईनेसुद्धा एका कोशािून
र्येिारा आवाज ऐकला.
“बरं,” िी टेरीच्र्या वडडलांना म्ििाली,
“आज नक्की चांगलं लक्ष ठेवा.”
“िो, िी देईल लक्ष,” िे म्ििाले. 
पिाटे चार वाजिा टेरीचे वडील कोश
पािण्र्यासाठी उठल.े
“अखेर कािीिरी िोि आिे,” टेरीचे वडील
ओरडले.
त्र्यापैकी एका कोशािून एक िोटसं शरीर

बािेर ढकललं जाि िोिं.
टेरीचे वडील पळिच तिच्र्या आईकडे गले.े

नंिर िे टेरीच्र्या खोलीकडे गेले.



“िी खूप गाढ झोपेि आिे,” िे म्ििाले.
“परंिु तिने खूप वळे वाट पाहिलेली आिे, उठवा
तिला,” टेरीची आई म्ििाली.
नंिर िी तिघेिी कोश पािार्यला गेले.



“िे जवळजवळ पूिाच बािेर आलं आिे,” टेरी ओरडली.
िळूिळू पिंगाने स्विःला कोशािून बािेर ओढल.ं
िे ओलसर आणि िऊ हदसि िोिं.

“त्र्याचे पंख खूप िोटे हदसि आिेि,” टेरी म्ििाली.
“थांब,” तिचे वडील म्ििाले.
“िला वाटिंर्य पंख िोठे िोि आिे. त्र्यांची वाढ िोि
आिे का?” लगेचच टेरी म्ििाली.



“खरं िर असं नािी,” तिचे वडील म्ििले.
“पिंग िा पंखांिध्र्ये रक्ि पंप करि आिे.”
त्र्यासाठी खूप वळे लागला.

परंिु िळूिळू पिंगाचे पंख िोठे िोठे झाले िोिे.
आणि त्र्याचं शरीर िोटं िोटं िोि गेलं िोिं.



आिा साि वाजले िोिे.
“त्र्याचे पंख ककिी िोठे आिेि! 
िो आिा पहिल्र्या पिंगासारखा हदसि आिे,” 
टेरी म्ििाली.
“आिा झोपार्यला चल,” टेरीची आई
म्ििाली.
“आज शतनवार आिे, आपि उमशरा झोपू
शकिो,” टेरी म्ििाली.



जेव्िा टेरी उठली िेव्िा िी टँककडे गलेी.
“अजून कािी थोडे हदवस िला िा पिंग
िाझ्र्याकडे ठेवार्यचा आिे,” िी म्ििाली.
“िग िी त्र्याच्र्यासाठी टँकिधील जागा थोडी िोठी
करिो,” तिचे वडील म्ििाले.
त्र्यांनी त्र्या टँकवर उंच िि बनवलं.



परंिु रपववारी सकाळी आिखी एक पिंग टँकिध्र्ये
बसलेला िोिा.
“अरे वा!” टेरी म्ििाली, दसुरा पिंग पि बािेर
आला.”



पुढचे कािी हदवस दोन्िी पिंग टँकिध्र्येच
उडि िोिे.
दोन्िी पिंग एकसारखे हदसि नव्ििे.
टेरीने त्र्यांच्र्यािध्र्ये फरक पहिला.
एकाचं शरीर िोठं आणि जाड िोिं.
“िी िादी आिे, आई पिंग. तिच्र्या
पोटािध्र्ये खूप सारे अंडे असिाि,” तिचे
वडील म्ििाले.
दसुऱ्र्या पिंगाच्र्या डोक्र्याच्र्या पुढच्र्या बाजूला
स्पशा करण्र्यासाठी िोठर्या मिश्र्या िोत्र्या.
“िो नर आिे,” टेरीचे वडील म्ििले.
“िो वडील पिंग आिे का?” टेरीने पवचारलं.
“िो,” तिचे वडील म्ििाले.



दसुऱ्र्या हदवशी टेरीने कािीिरी पवचचत्र
पाहिलं.
आई पिंग त्र्या काटकीवर िोटं गोल
कािीिरी टाकि िोिी.
टेरीने तिच्र्या वडडलांना बोलावलं.
“कार्य आिे ि?े” तिने पवचारलं. 
“आई पिंग अंडे देि आिे.
िी िुला सांचगिलं िोिं, की तिच्र्या
पोटाि खूप अंडे असिाि.”
“त्र्या अंड्र्यांिधुन कार्य बािेर रे्यईल?” 
टेरीने पवचारलं.
“सुरवंट,” वडील म्ििाले.
“आिखी सुरवंट!” टेरी ओरडली.



“आपि आपले स्विःचे सुरवंट िर्यार करू शकिो
असं म्ििार्यचं आिे का िुम्िाला?”
“टेरी, आपि नािी िर्यार करू शकि त्र्यांना पि, 
पिंग िर्यार करू शकिाि,” तिचे वडील म्ििाले.



“आत्तापर्यंि िर िला फक्ि अंडचे हदसि आिेि,” 
टेरी म्ििाली.
परंिु दिा हदवसानंिर त्र्या अंड्र्यांिधून सुरवंट
बािेर आलेले टेरीने पहिल.े
“अरे त्र्यांचा रंग काळा आिे.
त्र्यांचा रंग हिरवा असार्यला िवा,” टेरी म्ििाली.
“त्र्यांची जस जशी वाढ िोईल िसा त्र्यांचा रंग
बदलेल.”



“जेव्िा िे िोठे िोिील िेव्िा िे िुझ्र्या इिर
सुरवंटांसारखे हदसिील,” टेरीची आई
म्ििाली.
“िी त्र्यांना पुन्िा सफरचंदाच्र्या झाडावर
नेऊन ठेवील,” टेरी म्ििाली.



“िला िाहिि आिे पुढे कार्य िोिार आिे.
िे सुरवंट आिखी िोठे - िोठे िोिील.
नंिर िे कोश िर्यार करिील.
पुढच्र्या वर्षी आई आणि वडील पिंग त्र्या
कोशािून बािेर र्येिील.
आणि त्र्यानंिर आई पिंग अंडे देईल.
सुरवंट त्र्या अंड्र्यांिधून बािेर र्येिील.
आणि त्र्यानंिर संपूिा प्रकक्रर्या पुन्िा सुरु िोईल.”


